
POROZaMIENIE

zawartę w dniu 19.11.2018 r. w Warszawie

pomiędzy

Ministrem Sprawiedliwości, zwanym dalej ,,Ministrem", oraz Niezależnym Samorządnym
Związkiem Zawodowym Funkcj onariuszy i Pracowników Więziennictwa, reprezentowanym
przez Czesława Tułę, zwanych dalej,,Stronami".

Podejmując wspólne dziŃanta zmierzające do poprawy warunków służby funkcjonariuszy
i Pracowników Służby Więziennej, zwanych dalej ,,funkcjonariuszami" i ,,pracownikami'i,
oraz mając na celu dążenie do realizacji postulatów przedstawionych w piśmie NSZZ
Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z dnia 12 marca2O18 r.

Strony ustalają co następuje:

§1.

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawatcie Porozumienia kończy akcję protestacyjną
fuŃcj onariuszy i pracowników Służby Więziennej.

1.

§2.

Od dnia I stycznia 2019 r. funkcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia
w Przeciętnej miesięcznej wysokości 655 zł brutto, zawierającą kwotę podwyżki
wYnikającej z Ustawy z dnta 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu "Programu
modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" z przeznaczeniem na wzrost
uposażenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i nagrodę roczną,

a pracownicy podwyżkę wynagrodzenta od 01 stycznia 2019 r., w wysokości
Przeciętnej miesięcznej kwoty 300 zł wynikającej z Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,,
i dodatkowo Podwyżkę wynagrodzenia w wysokości przeciętnej miesięcznej kwoty
nie mniej, niż250 zł.,ntepóźniej,niżod 1 lipca 2019 r.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. fuŃcjonariusze otrzymają podwyżkę uposażenia
w Przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej, niż 500 zł brutto nu €tut (wraz
z nagrodą roczną), a pracowlicy podwyżkę wynagrodzenia w kwocie nie mniej, niz
400 zł brutto.

2.



§3.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwymi Ministrami opracuje i przedstawi
projekt nowelizacji Ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Słuzby Ochrony Państwa, Państwowej Stru;ry
Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin przewidujący
usunięcie w art. 18b w ust. 1 warunku ukończenia 55. roku życia uprawniającego do nabycia
emerytury policyjnej - w terminie umożliwiającym wejście w życie zmian od dnia 1 lipca
2019 roku,

§4.

Minister Sprawiedliwości opracuj e i przedstawi :

1. Projekt nowelizacji Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej zwaną
dalej ,,ustawąptagmatyczną" - wprowadzający od dnia 1 lipca 2019 roku odpłatnośó
w wysokości I00%o stawki godzinowej wynagrodzenia, zaczas służby funkcjonariusza
na zajmowanym stanowisku, przektaczający nonny określonę
w Ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, przy przyjęciu
6 - miesięcznego okresu rozliczentowego w 2019 roku, & w latach kolejnych w
pt zyj ętym okre s i e rc zliczeniowym ni epr zel<r aczaj ącvm 4 mi e sięcy.

ż. Projekt nowelizacji ustawy pragmatycznej, wprowadzający nie później, niż od dnia
1 stycznia 2020 r. zasady zaltczania, do okresu zaltczanego do dodatku za wysługę lat,
okresy służby i pracy na zasadach analogicznych jak w słuzbach mundurowych
podległych MSWiA.

§5.

W odniesieniu do kwestii dotyczącĄ zróv,lnania statusu fuŃcjonariuszy przyjętych po
raz pierwszy do słuzby po dniu 1 stycznia 1999 r. ze statusem funkcjonariuszy
przyjętych do służby przedtądatą, w zakresie art.I5aUstawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu emerl.talnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wyrviadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, SttuZy Granicznej,
Słuzby Ochrony Pństwa, Państwowej Straży Pożamej, Służby Celno-Skarbowej
i Słuzby Więziennej orazichrodzin, Strony pozostają przy rozbieżnych stanowiskach
i deklarują wolę rozwiązania problemu do 30 września 2019 r.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej przywrócenia pełnego uposażenia za czas
absencji chorobowej w służbie strony ustalają termin ostatecznego uregulowania tej
kwestii na dzień3} czerwcaZjl9 r.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej odmrożenia waloryzacji uposżeń
funkcjonariuszy, o której mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r.
o ksźałtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budZetowej orz o zmianie
niektórych ustaw Strony pozostają przy rczbieżnych stanowiskach.

1.

2,

J.



§6.

Niezaleznię od postulatów przedstawionych przęz NSZZ Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa. w piśmie z dnia 12 marca2018 r.:

1. Minister przygotuje rczwiązaria prawne dotyczące umożliwienia przyznania
dodatkowych nalezności pieniężnych dla fuŃcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do
emerl.tury i posiadaniu co najmniej 25lat służby, nadal pozostaną w służbie.

2. Propozycje rozwtązań, o których mowa w ust. 1, wejdą w życie nie później, niż od
1 stycznia 2020 r.

3, Strony uzgodniły, żę w daIszym ciągu będą prowadzone prace reformujące zasady
przyznawania dodatku służbowego, mające na celu zahamowanie odpływu
doświadczonej kadry. Minister przedstawi stosowny projekt nowelizacji ustawy
pragmŃycznej w tlłn zakresie, nie później niZ do 30 czerwca ż0I9 r.

§7.

Minister Sprawiedliwości opracuje i przedstawi projekt ustawy nowego wieloletniego
programu rozwoju Słuzby Więziennej w latach 202I-2024, w zakresie określania wielkości
wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem podwyżki
uposazeń fuŃcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników oraz poprawy warunków pełnienia
służby i pracy. Program zostanie opracowany
w uzgodnieniu z Niezależnym Samorządnym Zwirykiem Zawodowym Funkcjonariuszy i
Pracowników Więziennictwa.

§8.

NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa zobowiązuje się do współdziałania
z Ministrem w zakresie reaIizacji postanowień Porozumienia.

§9.

W razie potrzeby wykładni porozumienia będzie ona dokonywana wspólnie pruez Ministra
i NSZZ Funkcj onariuszy i Pracowników Więziennictwa.



§ 10.

W razie naruszenia porozumienia przez jedną ze Stron, druga Strona ma prawo
je wYPowiedzieć w trybie natychmiastowym pod warunkiem uprzedniego wezwania Śtrony
Przeciwnej do prawidłowej realizacji porozumienia i upłyrvie 7-dniowego terminu na
zastosowanie się do wezwania.

§ 11.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym
dlakażdej ze Stron,

§ 12.

Zmiana Porozumienia wymaga formy pisemnej.
Porozumienie wchodziw życie z dniem podpisania.

Za N ieza|eżny Samorzą dny Zwięek Zawodowy

Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa:

Minister Sprawiedliwości :

1.

ż.

err2, /ń


